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Skrivet i snö Lena Stiessel Hent PDF Ylva och Filip leker en kväll med en leksakskanin. Ylva tycker att det
är hon som ska ha kaninen eftersom hon äldst, men Filip vill också ha den. Pappa tycker att det är dags att
släcka, det är sent. Men helt plötsligt händer något konstigt. Kaninen börjar sväva upp mot taket. Och ingen

tänker längre på att man behöver sova ...

Lena Stiessel bor i Järvsö men föddes i Stockholm 1931. Hon började som bibliotekarie och
författardrömmen blev till verklighet när hon fick ett uppdrag av ett förlag hon arbetat på. Det var en faktabok

som skulle bli inkörsporten till en mängd böcker för barn och unga, fakta som fiktion.

Böckerna om den lilla hästen Trolle blev snabbt en favorit bland läsarna. Hennes återberättade sägner har
också blivit en stor och anmärkningsvärd del av hennes författarskap.

 

Ylva och Filip leker en kväll med en leksakskanin. Ylva tycker att
det är hon som ska ha kaninen eftersom hon äldst, men Filip vill

också ha den. Pappa tycker att det är dags att släcka, det är sent. Men
helt plötsligt händer något konstigt. Kaninen börjar sväva upp mot

taket. Och ingen tänker längre på att man behöver sova ...

Lena Stiessel bor i Järvsö men föddes i Stockholm 1931. Hon
började som bibliotekarie och författardrömmen blev till verklighet
när hon fick ett uppdrag av ett förlag hon arbetat på. Det var en

faktabok som skulle bli inkörsporten till en mängd böcker för barn
och unga, fakta som fiktion.

Böckerna om den lilla hästen Trolle blev snabbt en favorit bland
läsarna. Hennes återberättade sägner har också blivit en stor och

anmärkningsvärd del av hennes författarskap.
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